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informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ČERVNA 2020
HODY V MORKOVICÍCH

Nikomu se nechce zakoušet ústrky či dokonce pronásledování. Jenže trvat pevně na určitém
postoji  se často nejevilo jako společensky vítaná skutečnost.  Každý totalitní režim se prvně
snaží zlikvidovat lidi pevných zásad. Chce-li někdo hlásat Krista, naději v Boha, smysl života,
který se neopírá o vítězství kapitálu nebo příslušných vládců, ale dobra, musí počítat s rizikem.
Kristus o strachu misionářů ví. Směřuje proto jejich pozornost k podstatnému: „Nebojte se. Jste
v  rukou dobrého Boha.“  Misionář  je  v  první  řadě  člověk  víry,  který  s  nadějí  v  moc Boží
porážející sebevětší zlo, nese radost evangelia.

1.čtení: Jer 20,10-13* Jeremiáš prorokuje zkázu Jeruzaléma, ale lidé to nesnesou. Uprostřed 
slov o vlastní bolesti však zaznívá jeho víra a důvěra v Boha.
Žalm: 69* Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
2.čtení: Řím 5,12-15* Starý zákon ospravedlnění připisuje plnění Zákona.Ukázalo se však, že 
lidé ne-jsou schopni předpisy dodržet. Jakou roli zde hraje Boží milost?
Evangelium – Mt 10,26-33* Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a vysílá je, aby
šli a hlásali evangelium. K této příležitosti jim dává řadu pokynů a povzbuzení.

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. ČERVNA 2020
HODY

V MORKOVICÍCH
12. neděle v mezidobí

21. června 

Prasklice
Pačlavice
Morkovice 
Morkovice

7:30
9:00

10:30
14:30

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost a město Morkovice 
Te Deum a svátostné požehnání

pondělí 22. června Morkovice 18:00 Na poděkování za dar života s prosbou o 
Boží požehnání pro rodinu Pavelkovu

úterý 23. června ---
středa 24. června

Narození 
sv. Jana Křtitele

Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

8:30
9:30

15:00
18:00

Zahájení adoračního dne
Mše svatá (domov pro seniory)
Korunka k Božímu milosrdenství
Na poděk. za dar života s prosbou o pomoc Boží

čtvrtek 25. června Pačlavice 17:00 Mše svatá

pátek  26. června Morkovice 18:00 Za + Františka Jiříška, manželku, 2 dcery 
a živou rodinu

sobota 27. června Morkovice 8:00 Na poděk. za přijatá dobrodiní a za dar zdraví

13. neděle v mezidobí
28. června 

1. sv. přijímání

Prasklice
Pačlavice
Morkovice 
Morkovice

7:30
9:00

10:30
15:00

Mše svatá
Mše svatá
Za děti a jich rodiče 
Svátostné požehnání

 Ohlášky:    Dnes v neděli 21.6. je sbírka na farnost ( v Morkovicích na nový 
mechanismus k ovládání zvonů – cena 211.000,-) Ve středu je v Morkovicích adorační 
den, prosím o zapsání na rozpis k celodenní adoraci. V pátek 26. června bude v 15:00 
v kostele v Morkovicích nácvik na 1. sv. přijímání a svatá zpověď dětí a rodičů. V neděli 
28. června bude v Morkovicích slavnost 1. sv. přijímání. Poprve ke stolu Páně přistoupí – 
Kateřina Pavelková, Patricie Jablunková, Jůlie Michalíková, Lukáš Štěpán a Petr 
Shromáždil.  Příští víkend je modlitební tridum matek – v pátek a sobotu po mši sv. a 
v neděli odpoledne při požehnání. Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou, úklidem a 
organizací hodů v Morkovicích. Od dnešního dne nám v Morkovicích zase zvoní zvony, 
moc děkuji panu Ing. Janu Blešovy - má na tom veliké zásluhy.  
Oznámení o přeložení – otcem arcibiskupem jsem byl nově jmenován farářem 
v Luhačovicích a Pozlovicích. Na moje místo do Morkovic příjde P. Jan Plodr. (nyní farář 
v Krásensku.) Bohoslužbu na poděkování za službu v našich farnostech budu mít v neděli 
12. července. 

MORKOVSKÉ HODY -   neděle 21. června 2020  

    10:00 - koncert dechové hudby u farního kostela
   10:30 - hodová mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele
   14:30 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním 
kostele

15:00- hodové odpoledne na farní zahradě
s Morkovčankou a skupinou Audio

Liturgie   slavnosti Narození sv. Jana Křtitele:   Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se
Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle a připravil Pánu ochotný lid.
1. čt. Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo. 
Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 
2. čt. Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým.
Evang. Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan..

Adorační den farnosti Morkovice 
Ve středu 24.  června 2020

8:30 - výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne
15:00  - modlitba korunky k Božímu milosrdenství   a MM
17:30 - zakončení adorace a svátostné požehnání
18:00 - slavnostní mše svatá

Ježíš říká: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude
hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v poslední den.“ 



Eucharistie je jednou z cest, po kterých k nám přichází
zmrtvýchvstalý Kristus.
Skrze ni vchází do našich životů, do našich radostí i strastí.
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